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Інклюзивна освіта – виклик сьогодення 

 
В умовах реформування національної системи освіти в Україні винятково важливого 

значення набуває інклюзивна освіта та перетворення навчальних закладів на зразок 

демократичного правового простору та позитивного мікроклімату. Національна доктрина 

розвитку освіти в Україні у ХХІ столітті головною метою визначає новий тип освіти – 

створення умов для особистісного розвитку (р. ХVI), рівний доступ до якісної освіти 

незалежно від стану здоров’я (р. VІІ); міжнародне співробітництво (р.ХV). Інклюзивне 

навчання — це система освітніх послуг, що базується на принципі забезпечення основного 

права дітей з особливими потребами на освіту та права навчатися за місцем проживання, яка 

передбачає навчання в умовах загальноосвітнього закладу. Україна не може сліпо 

скопіювати досвід інших країн через різні економічні, етнографічні умови та різний 

менталітет, вона створює свій шлях розвитку інклюзивного навчання. Проте, певні кроки у 

напрямку реалізації ідей інклюзивної освіти в Україні вже зроблені. З 2000 року в Україні 

розпочато ініційований Всеукраїнським фондом "Крок за кроком" та підтриманий 

Міністерством освіти та науки України освітній експеримент, в межах якого діти із 

особливими потребами отримали можливість навчання у загальноосвітніх школах. 

Поступово розвивалася і вдосконалювалася й нормативно-правова база, орієнтована на 

впровадження інклюзивного навчання.  У 2009 році в Міністерстві освіти та науки було 

створене окреме управління, яке опікується питаннями освіти для дітей з особливими 

потребами. Нині активно розробляють науково-методичне забезпечення сфери інклюзивної 

освіти. У 13 вищих навчальних закладах країни запроваджено курс корекційної освіти, у 

Львові й Полтаві створено модельні центри з упровадження інклюзивної освіти. У системі 

Інститутів післядипломної педагогічної освіти запроваджено навчальні програми: «Вступ до 

інклюзивної освіти». Проте, незважаючи на пожвавлення роботи із запровадження 

інклюзивної освіти й певні успіхи на цьому шляху, є чимало перешкод для її успішного 

розвитку. Основні проблеми та бар’єри на шляху інклюзивної освіти – це 

недоопрацьованість нормативно-правової бази, фінансування, зміст освіти, організація 

навчання, доступність та пристосування загальноосвітніх закладів, соціально-психологічні 

проблеми, негативне ставлення батьків «нормальних» дітей, перевантаженість навчальних 

програм, які важко адаптувати до потреб учнів з особливими освітніми потребами.  

 

Література: ERA – Європейська дослідницька асоціація, Інклюзивна освіта в 

Україні:здобутки, проблеми та перспективи. – К: червень 2011- січень 2012, 36 с. 


